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 الثقافة االسالميةتلخيص 

 10تلخيص 

 الوحدة الثالثة : خصائص الثقافة االسالمية

 

 ية والتوازن , االنسانية , الواقعية , االيجابية () الربانية  , الشمول , الوسط

مع االديان والثقافات االخرى .. من ناحيتين هما مقارنة  دراسة دين او ثقافة الزم تكون الدراسة دراسة  عند -

 : النظرية والتطبيقية .

 الخصائص : هي المزايا او الصفات التي تميز الشيء عن غيره  -

 سالمية : الربانية , الشمول , التوازن او الوسطية , االنسانية , الواقعية , االيجابية اهم خصائص الثقافة اال -

 

  اوال : الربانية 

 اهم الخصائص على االطالق ... تنبثق منها بقية الخصائص -

ن .. .. االسالم هو الدين الرباني الوحيد الموجود اال تعني ان االسالم دين سماوي منزل من عنده هللا تعالى  -

 ما غيره من االديان هو نتاج بشري ...

 

) التوراة تشكل ثالثة ارباعه ( .. لم يكتب في عهد موسى ) عاش موسى في العهد القديم = التوراة  -

 القرن الرابع عشر قبل الميالد ( 

 ابتدأت كتابة العهد القديم بعد خمسة قرون من وفاة موسى واستمرت خمسة قرون  -

 

 بالنسبة للنصرانية : -

شارل جنيبر ) باحث فرنسي متخصص في تاريخ 

 النصرانية (

اغلب فقرات االنجيل صدرت عن الذين كتبوا االنجيل 

 5او  4.. الفقرات الي حكاها عيسى ال تزيد عن 

ال يمكن ان نثبت صحة اي كلمة من كالم المسيح  بولتمان 

وكل ما يمكن ان نقوله عن حياة يسوع هو ان ال 

 نقول شيئا

 2691المسكوني الثاني للفاتيكان ) روما ,  المجمع

– 2695  ) 

تعارض الكتاب المقدس مع االكتشافات العلمية 

.. نص على : الكتاب المقدس فيو شوائب .. الحديثة 

  \فق 9واعترض  1444وافق ع النص 

 

 الدليل على ان االسالم دين رباني ... مجاالت االعجاز الكثييرة ) بياني , علمي .. ( -

 ليل الواقعي .. المصاحف من عهد عثمان الينا ال نجد فيها اختالفالد -

 

 ) العصمة عن الخطأ , العدالة , كمال الرقابة وعدم االفالت من العقوبة ( فوائد الربانية : 

 

 )االمثلة : السرقة , الفوضى الجنسية (  اوال : العصمة عن الخطأ : 

 السرقة :  -

 : طرق الوقاية التي وضعها االسالم  

تأمين الكفاية لكل رعايا الدولة .. سواء عن طريق الدولة او نظام النفقات ) التكافل بين االقارب (  -

 وهو نظام الزااااااااامي يتميز به االسالم 

 التربية االيمانية ) تشارك فيها كل مؤسسات المجتمع ..( -

 االعالن عن عقوبة السرقة  -

 الشروط  والعقوب االردع هو قطع اليد في حال اجتماع

 

 الفوضى الجنسية :  -

  : اثار الفوضى الجنسية في المجتمع 

 االمراض الجنسية   -

 تفكك االسرة  ..<< انهيار المجتمع  -

  

  .. 591.. بسبب اباحة الربا , خسر المتعاملين في وول ستريت  2691/  21/  26يوم االثنين االسود 

 مليار ...

 ثانيا : العدالة : 

 ت .. حق النقض "  الفيتو " في مجلس االمن امثلة ع ظلم التشريعا -



 اباحة الدول الكبرى لنفسها ما تحرمه على غيرها  -

 امثلة على ظلم تشريعات الغرب في دولهم : 

 العنصرية التي يعاني منها السود   -

 اعطاء الحق للوصاية بكل االموال -

 قانون بريطانيا الذي يورث االبن االكبر فقط -

 للمراة حق التصرف في اموالها اال بموافقة زوجها القانون الفرنسي ال يعطي -

 

 ثالثا : كمال الرقابة وعدم االفالت من العقوبة : 

 ماعز االسلمي هو الذي اتى للرسول وقال له اني زنيت .. مع الغامدية  -

 الخاصية الثانية : الشمول :

لكن اليهودية والمسيحية  شامل للناس على اختالفهم في كللللللل شي ) اجناس , لغات , الوان .. ( , -

 لبني اسرائيل  

شامل للدنيا واالخرة ...اليهودية ال تهتم اال بالدنيا مثل العلمانية  ... النصرانية تهتم باالخرة فقط مثل  -

 الهندية كمان

شامل لالنسان بكل جوانبه .. الحياة العقلية نظمها بالعقيدة .. الجسدية بكل ما ينفع الجسم .. الروحية  -

 سية بالعبادات .. والنف

االسالم شامل لكل عالقات االنسان .. مع ربه .. مع مجتمعه .. مع اسرته .. مع نفسه .. مع الكون من  -

 حوله ..

  : اهم الخطوط العريضة التي ينظم بها االسالم العالقات االنسانية على كافة المستويات 

زواج , نسب , رضاعة , حضانة , ميراث , ( االسالم يشتمل على قانون االحوال الشخصية .. اسرة ,  2 

 مشكالت زوجية 

 ( يشتمل على القانون المدني .. عالقات مالية , شراء , اجارة , وكالة , هبة , رهن 1

 ( القانون الجنائي ) العقوبات ( .. الجرائم والحدود 4

 يين( تنظيم عالقة الحاكم بالمحكوم .. وعالقة الفرد العادي بالمسؤولين واالدار 4

 ( عالقة الدولة االسالمية بالدول االخرى 5

 وكل هذا مقام على منظومة من االخالق التي ال تنفصل عن االسالم

 الفلسفة الماركسية .. تعد كل التطور عبارة عن فلسفة الجهاز الهضمي !! -

 فلسفة فرويد .. كل شيء حدث بسبب الغريزة الجنسية  -

-  

 الخاصة الثالثة : الوسطية والتوزان :

 الوسطية : اعطاء كل جانب ما يستحقه دون زيادة او نقصان = التوازن !!  وهما من خصائص االسالم

 االمة الوسط = االمة االفضل = االمة المتوازنة = التي تشهد على االمم االخرى = االمة المقياس  -

 تعني هذه الخاصية ان ال تكون الثقافة شاملة فقط بل ومتوازنة -

 وي التوازن غير التسا -

 كللل شي متوازن !! ومافي اي شي متساوي  -

اعتمدت الفسلفة اليونانية على التامل العقلي .. اوروبا في العصور الوسطى على الكتاب المقدس ..  -

 العالم اليوم على التجربة  التي تعتمد على الحواس .. االسالم على الحواس والعقل والوحي 

التشريع من هللا , الناس سواسية , ال يقدم امر االيمان ( ,  ثوابت االسالم : قضايا  العقيدة ) اركان -

 على  طاعة هللا , الزواج مشروع والزنا حرام , البيع حالل والربا حرام 

االمور المرنة في االسالم : مرنة داخل اطار ثابت هو اطار الشريعة .. وحول مركز ثابت , فهي كلها  -

 تدور حول العبودية هلل وحده ..

 ن الثبات والمرونة : الجمع بي -

  .. النصوص في القرآن والسنة جاءت قطعية الثبوت والداللة  .. الشورى 

  .. العقوبات غيرها تسمى التعزيرفي نظام العقوبات .. الحدود والقصاص ثابت مالم يتم العفو 

 

 الخاصية الرابعة : االنسانية

 تعني ان االسالم وحده هو الذي يحقق سعادة االنسان . -

 ى انسانية االسالم في كل الجواب :تتجل -

 . ان هللا كرم االنسان تكريما خاصا 

 الجميع سواء امام الشريعة االسالمية 

 تشريع الحقوق وتحريم كل ما يلحق الضرر 

 

 الخاصية الخامسة : الواقعية :

 التعامل مع الواقع لالرتقاء به الى المستويات الممكنة  -

 من واقعية االسالم :   -

  تعالى لم يكلف االنسان فوق ما يطيق* ان هللا

 * لم يرحم على االنسان ما يحتاج اليه

 * يقدر الحاالت الخاصة



 * عرف ضعف االنسان امام بعض المحرمات , فحرم كل ما يوصل اليها

 * لم ينظر الى الناس على انهم مالئكة وال شياطين 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاصية السادسة : االيجابية :

 

 بي ال يقف  سلبيا امام الفساد واالنحرافات , ويوجب تغيير االوضاع السيئةاالسالم دين ايجا -

 وهو ايجابي في جميع الجوانب , منها  -

  الدعوة : شبه النبي المجتمع بالسفينة .. المسلمين الصالحين يستحقون العقوبة , والمصلحين صمام

 امان للمجتمع من هالك الدنيا 

 والخير عمليا المسلمون مكلفون باقامة دولة الحق 

 والمسلمون مكلفون بالجهاد في سببيل هللا 

 ) التوكل ) اتخاذ كل االسباب الممكنة لتحقيق النتيجة , والتوكل يسبقه العمل 

 

 



 الوحدة الرابعة : مجاالت الثقافة االسالمية :

 

 المجال االول : المجال االيماني : 

 

 معنى االيمان : 

 

 لغة : التصديق -

 ق بالقلب .. االقرار باللسان .. العمل بالجوارح .. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصيةاالصطالح : التصدي -

 اسباب اختيار هذا المعنى : 

 كثرة االدلة من القرآن والسنة 

  العقيدة االسالمية ليست عقيدة نظرية , فاردوا تأكيد الجانب العملي حتى ال يقع التقاعس.. فجعلو

 العمل الصالح جزءا من االيمان .

 لمعرفة ال تكفي لتحقيق اسم االيمان .. فال بد مع التصديق من االقرارا -

 مرتكب الكبيرة ان لم يكن مستحال لها ال يخرج عن دائرة االيمان ) الخلود في النار للكفار فقط ( -

 

 قواعد العقائد : 

 

 

 القاعدة االولى 

 

 ما يدرك بالحواس ال يشك بوجوده 

 

لتجربة.. الذي تدركه يشترط فيها ان ال يحكم العقل با

 الحواس وهم وخداع ..ومنها عمل السحرة 

 القاعدة الثانية 

 

 

اليقين كما يحصل بالحس والمشاهدة , يحصل 

 بالخبر الذي نعتقد صدق صاحبه

 

امور نقلها جماعات عن جماعات ال يتصور اتفاقهم ع 

 الكذب

 القاعدة الثالثة 

 

ا ال ال يحق لنا ان ننكر وجود اشياء بمجرد انن

 ندركها بحواسنا

 

حواس اخرى اكتشفها العلم الحديث : حاسة التوازن , 

 االحساس بالزمن

 

 القاعدة الرابعة

 

الخيال البشري ال يستطيع ان يلم اال بما ادركته 

 الحواس

 الخيال ملكة تتم نقص الحواس وتقسم الى : 

 خيال مرجع ) تذكر صورة المنزل ( -

سامين (خيال مبدع ) خيال الشعراء والر -  

ان العقل ال يستطيع ان يحكم وال يصح اال في  القاعدة الخامسة

 االمور المادية المحدودة

عالم الغيب ال حكم للعقل عليه , فالعقل ال يحكم اال في 

 حدود الزمان والمكان..الن العقل محدود

 القاعدة السادسة

 

 كل مولود يولد على الفطرة

 

 االيمان باهلل فطرة بالنفوس

 

 

يدرك االنسان بالحدس ان هذا العالم المادي  لقاعدة السابعةا

 ليس كل شيء , وان وراءه عالما غيبيا 

الن اللذات تصبح عادات عند وصولها لغايتها..فيوقن 

بالحدس النفسي ال بالدليل العقلي ان الحياة مادية وهي 

 ليست كل شيء

الزمة االعتقاد بوجود الحياة االخرى نتيجة  القاعدة الثامنة

 لالعتقاد بوجود هللا

 ال بد من حياة اخرى يحاسب فيها المحسن والمسيء

 

 

 

 

 

 

 

 االيمان باهلل تعالى : 

 

 ) دليل فطري , كوني ( وجود هللا تعالى :ادلة 

 

  : الدليل الفطري 

 معرفة هللا سبحانة وتعالى معلومة بالبداااهة  -

  : الدليل الكوني 

 كله , وكل ما سوى هللا دليل على وجوده .. امثلة عقلية :  وجه هللا لالنسان ايات في الكون -

  دليل الخلق واالبداع والحدوث : ) كل مخلوق البد له من خالق ( -2

روسيا وقصة اوبارين رئيس المعهد الكيميائي .. قال باالخير : ان العلم الكيميائي عاجز عن ايجاد الحياة في  -

 المختبر



 دليل التنظيم والعناية  – 1

 ) لم يرد التقسيم في القرآن الكريم وال في السنة (  توحيد هللا :

 

 هللا تعالى خالق كل شي والمتصرف فيه توحيد ربوبية

امر مركز في فطرة االنسان ال ينازع فيه حتى المشركين ولم 

ينازع فيه اال الدهريون قديما والماديون حديثا ولكن هللا قرره 

 ه بما خلق (ابدع تقرير ) اذا لذهب كل اال

 افراد هللا بالطاعة المطلقة واخالص الدين له توحيد الوهية

هو الفارق بين الموحدين والمشركين وهو الذي وقع فيه 

النزاع بين الرسل واممهم وهو المقصد االعظم من بعثة 

 الرسل

هللا تعالى متصف بجميع صفات الكمال ومنزه عن جميع  توحيد اسماء وصفات

 صفات النقص

 

 

 تابع ل توحيد االلوهية : 

 يلزمنا توحيد االلوهية بالتوجه الى هللا بكافة اشكال العبادات ومنها :  -

 

 اخالص , حب , خوف , رجاء , توكل عبادات قلبية

 دعاء , ذكر , استعاذة واستعانة , حلف  عبادات قولية

 صالة , صيام , حج وعمرة , جهاد , طلب العلم عبادات بدنية

 صدقات وذبائح ونذور ليةعبادات ما

 

 :عدد اسماء هللا الحسنى 

معنى احصاء اسماء هللا : معرفتها وااليمان بها  والعمل بمقتضاها , وحسن المراعاة لها , والمحافظة  -

 على حدودها ودعاء هللا بها والقسم بها .

 

 اثر االيمان باهلل تعالى : 

 

 يعطي العقل اجابات شافية  -

 ى مواجهة الشدائديمنح النفس القدرة عل -

 ينظم المجتمع , تخفيض الجرائم وربط افراد المجتمع برباط قوي -

 ينجي االنسان من النار ويدخله الجنة -

 

 االيمان بالمالئكة

 

كون من خالل الخبر الصادق , وهو هنا الوحي من هللا وليس من خالل الحس او العقل .. ومن انكر ي -

 وجودهم فهو كافر .

 

 صفات المالئكة 

 

قت من نور , عباد اطهار ال يعصون هللا ما امرهم .. عددهم اكثر من ان يحصى .. اعطوا القدرة على خل

 التشكل .. ليسوا كالبشر .. لهم قدرات خارقة , مثل االنتقال بين السماوات واالرض 

 

 وظائف المالئكة 

 

 امين سر الوحي ( العبادة هلل , تبليغ االنبياء ) جبريل  وظيفة تتعلق باهلل سبحانه وتعالى

كتابة االعمال , الصالة ع النبي , االستغفار للمؤمنين , نصرهم  وظائف تتعلق باالنسان

 وتبشيرهم وتثبيتهم بالمعركة وخذل الكفار

اثارة الرياح , حمل بخار الماء , انزال المطر وسوق السحاب وتلقيح  وظائف تتعلق بالكون

 واراقالنباتات والتصرف بالجبال وتوزيع اال

قبض االرواح , حشر الناس , سوق المؤمنين والكافرين , خدمة اهل  وظائف تتعلق باالخرة

 الجنة والسالم عليهم وتعذيب اهل النار 

 : اثر االيمان بالمالئكة في حياة المسلم 

 

 االستقامة على منهج هللا .. االنس بهم  -

 



 االيمان بالكتب االلهية

 

 زلة على انبياء هللا ورسلهالتصديق الجازم بالكتب المن -

 

 ) ايمان مجمل ومفصل (كيفية االيمان بها : 

 

 االيمان المجمل : االيمان بان هللا تعالى انزل كتبا على رسله -

 الواجب ان نؤمن بهذه الكتب التي لم تسم اجماال ,  وال يجوز نسبة كتاب هلل لم يخبرنا عنه -

 تي ذكرها هللا في القرآن وهي : االيمان المفصل : االيمان بالكتب السماوية ال -

 

 ابراهيم وموسى الصحف

 موسى التوراة

 داود الزبور

 عيسى االنجيل

 

 والقرآن الكريم طبعا !! 

 

 نؤمن بان اصولها من عند هللا , ثم طرأ عليها التحريف والتعديل -

 

 اثر االيمان بالقرآن في حياة الفرد والمجتمع :

 

 اصد اساسية يحققها في حياة الناس :انزل هللا القرآن الكريم لمق -

  هداية الناس 

 ايجاد الشخصية القرآنية المتكاملة المتوازنة 

 ايجاد المجتمع الرباني 

 قيادة االمة في مواجهة االعداء 

 

 االيمان باالنبياء والرسل

 

 : اجماالالرسل واالنبياء الذين ورد ذكرهم في القرآن يكون االيمان بهم : تفصيال .. ومن لم يرد ذكره  -

 

 معنى النبي والرسول : 

 

 النبي لغة : مشتق من النبأ وهو الخبر , وهو مخبر من هللا .. اي ان هللا اخبره واوحى اليه.. او مخبر عن هللا

 الرسول لغة : الموجه .. وسموا بذلك النهم وجهوا من قبل هللا تعالى 

 يصبح رسوال (  كل رسول نبي وليس كل نبي رسول ) النبي قببببل .. ينبأ ثم -

 اذا ختمت النبوة ختمت الرسالة , فال رسالة بدون نبوة  -

 

 الوحي : 

 

 حادثة روحية ال نستطيع ادراك كنهها ولكن نرى آثارها ونتائجها  -

 جوهرها : تلقي النبي او الرسول كالما بطريقة خفية من قبل هللا -

 

 دلة اثبات النبوة ا

 

 االلهية ) مثل بشارات موسى وعيسى على نبوة النبي (  بشارات الرسل والكتب ادلة نقلية :  –أ 

 من الذين امنوا بسبب هذه البشارات : 

 من احبار اليهود عبد هللا بن سالم 

 من علماء النصارى الجارود بن العالء

 االدلة العقلية :  -ب

 ان يكون معروفا بالصدق واالمانة  -

 االستدالل بجوهر الرسالة على صدق الرسول  -

 المعجززززة ) اهممم دليييل ( على صدق النبوة  -

 

 امر ممكن عقال , خارق للعادة , يجريه هللا على يد من اراد من انبيائه ليثبت صدق نبوته : المعجزة 

 

 



 

 : انواع المعجزات 

 

مؤقته , ينقل خبرها لالخرين نقال .. ناقة صالح ,  معجزات مادية

ع الماء من عصا موسى , تكلم عيسى في المهد , نب

 يدي الرسول 

خالدة , القرآن الكريم والسنة النبوية بسبب االعجاز  معجزات غير مادية

 الدائم فيهما

 

 الفرق بين المعجزة وبقية الخوارق والغرائب : 

 

 

 تقع للنبي , فيها معنى التحدي , وانتهى عصرها المعجزة

لدين , مثل : مريم تقع لمؤمن تقي , تكون اكراما لصاحبها ونصرة ل الكرامة

 والفاكهة .. اسيد بن خضير وعباد بن بشر

 

 خارقة للعادات , مخالفة لقوانين الكون  المعجزة

 ال ينتج عنها اال الخير

 ال يمكن ابطالها

 يحدث بحسب قوانين يمكن تعلمها السحر

 ال يصدر منه خير

 يمكن ابطاله

 

نها , اما بقول ) شتم ( او بفعل ) سجود لصنم (او السحر ال يتم اال باالستعانة بالشياطين والتقرب م -

..وتعلمه وتعليمه اهانة القرآن الكريم  .. وهو من الكبائر باالجماع وعده النبي من السبع الموبقات 

 حراام

 

 عصمة االنبياء والرسل :

 

 ا عصم هللا انبياءه :عصمهم هللا من االمور التي ال تليق بهم , حتى ال يبقى حجة للناس على هللا , ومن اهم م -

 * المحرمات ) ظاهرة مثل : سرقة وكذب وشرب خمر .. باطنة مثل : تكبر وحسد وحقد (

 * نسياء شيء مما اوحاه هللا اليهم , اال شيئا اراد هللا نسخه او اراد ان ينسيهم اياه

 * عدم تبليغ الرسالة 

 االجتهادات النبوية في االمور الدنيوية ال عصمة فيهاااا  -

 

 اثر االيمان بالنبوة في حياة المسلم :

 

 يقدم للمسلم القدوة الحسنة -

 

 االيمان باليوم االخر :

 

 االيمان بكل ما اخبر هللا به واخبر رسوله عنه مما يكون اثناء الموت وبعده ... الجنة والنار . -

 يبين المصير الذي ينتهي اليه هذا الوجود -

 

 

 

 

 االدلة على اليوم االخر : 

 

 ية ال حصر لهاالنقل -

العقلية : لو لم تكن هناك حياة اخرى وراء هذه الحياة , لكانت عملية الخلق كلها ضربا من العبث ,  -

ولكن هللا منزه عن العبث , فال بد من يوم يأخذ المظلوم حقه من الظالم , وهذا من مستلزمات عدالة 

 هللا .

 

 عالمات الساعة ) اشراطها ( :

م القيامة : وهو الحدث الكوني الذي تطوى فيه السماوات واالرض ويندثر الساعة اسم من اسماء يو -

 فيه هذا النظام الكوني اجمع .. والمسلم يعتقد بقدومها جازما ولكن موعدها علمه عند هللا 

 



 

 

 اقسام عالمات الساعة :

 

بض العلم بموت ظهور الفساد , تقارب الزمان , كثرة الزالزل , ظهور الفتن , تطاول الناس , ق الصغرى

العلماااء , ظهور الجهل , انتشاء الزنا , شرب الخمور , كثرة النساء وقلة الرجال , ضياع االمانة 

 باسناد االمر الى غير اهله 

 ظهور المسيح – 2 الكبرى

 نزول عيسى  ) لعلم = عيسى ( – 1

 خروج يأجوج ومأجوج – 4

 خروج الدابة  -4

 طلوع الشمس من مغربها – 5

 خان , الخسف , نار تخرج من اليمنالد-9

 

 مراحل اليوم االخر : 

 

اشار اليها القرآن وفصلتها السنة .. ورد فيها وصف قبض االرواح .. وسؤال الملكين ..  البرزخ

 والعذاب للعصاة والكافرين .. والنعيم للمؤمنين .. عذاب القبر للروح والجسد 

.. تنفطر السماء وتنشق وتنطمس النجوم ويخسف القمر مرحلة اضطراب النظام الكوني  قيام الساعة

 .ويصعق كل من في السماوات واالرض اال من شاء هللا

االحياء بعد الموت .. سماه هللا ) النشأة االخرى , الخلق الجديد .. واول من يخرج سيدنا  البعث

 محمد ( .. فان هللا يأمر بالنفخة الثانية فتعود لالنسان روحه وجسده

جمع الخلق وعرضهم على ربهم واظهار اعمالهم ونصب الموازين وحسابهم.. وهو سوق  شرالح

 الخالئق جميعا حفاة عراة الى الموقف ) المحشر ( 

 النعيم او السعادة .. العذاب او الشقاء الجزاء

 

 الرد على شبه المنكرين لليوم االخر :

 

 تات .. ويمكن الرد عليهم بما يلي : استبعدوا العود الى الحياة بعد تحولهم الى عظام وف -

  يكذبون رسل هللا الذين قامت االدلة العقلية والحسية القاطعة على صدقهم.. والبعث من االمور الغيبية

التي ال يعلمها اال هللا والضابط في هذه االمور انه ال سبيل الحد في اثباتها او انكارها اال بسيل واحد .. 

 ليهم السالم بواسطة الوحي .اعال هللا عز وجل لرسله ع

  ان االيمان بالبعث ال ينكره العقل , وال يخالف المعهود .. بل يؤيده العقل الن له امثلة وشواهد من

 حياة الناس .

 

 اثر االيمان باليوم االخر في حياة المسلم : 

 

 لقاءه التزامه بالعمل الصالح .. وتحريك عواطفه نحو الخير , كالحياء من هللا والخشية من -

 يجعل المسلم يراقب افعاله كلها صغيرها وكبيرها  -

 

 

 

 االيمان بالقدر : 

 

 هو الركن السادس من اركان االيمان .. وهو : ايجاد هللا تعالى االشياء حسب علمه وارادته -

 ارادة هللا نوعان :  -

 

تتعلق بامور ليس لالنسان فيها خيار وال يحاسب  ارادة قدرية ) كونية (

ثل الموت والحياة والمكان والزمان الذان عليها .. م

 خلق فيهما وابويه

االمور التي منح هللا فيها االنسان حرية االختيار ..  ارادة شرعية

مطالب هللا من العباد , واوامره ونواهيه , وهي التي 

 يترتب عليها حب هللا او غضبه

 ةاالنسان مسير في االرادة الكونية .. مخير في االرادة الشرعي -



 كل شيء يجري بارادة هللا .. المقصود هو االرادة الكونية ) القدرية ( وليس الشرعية -

الجانب الذي خير فيه االنسان .. هللا يعللللمه قبل حتى ان يخلق االنسان .. ولكن هذا العلم كاشف  -

هو الذي للمستقبل غير مؤثر في ارادة االنسان .. فان هللا يعلم ما سيختار االنسان ولكن االنسان 

 ريختا

 حينما تتعطل ارادة االنسان تسقط عنه المسؤولية -

-  

 مفهوم التوكل واالخذ باالسباب وعالقته بالقدر : 

 المسلم مأمور باالخذ باالسباب مع التوكل على هللا عز وجل .. فاهلل خلق االسباب وخلق النتائج .. -

 

 :شبهات حول القدر والرد عليها 

 ين قالوا انه لو شاء هللا لما اشركوا , بما يلي :ابطل هللا حجة المشركين الذ -

 ان هللا اذاق الكافرين السابقين باسه , فلو لم تكن اعمالهم اختيارية لما عذبهم النه ال يظلم احدا 

وال يحتج بقدر هللا اال اثنين : مؤمن ) يلزمه ان يعتقد بعدل هللا ( , كافر) كيف يحتج بقدر هللا وهو ال يؤمن 

 به (

 قبل وقوعه غيب ال يعلمه اال هللا .. فكيف يصح لالنسان ان يقول كتب ربي علي كذا .. هل اطلع  القدر

 على اللوح المحفوظ مثال !!

 ولو كان منكروا القدر صادقين مع انفسهم لتركوا السعي في طلب الزرق كما تركوا طاعة هللا 

 

 اثر االيمان بالقضاء والقدر في حياة المسلم : 

 

 بحث عن اقدار الخير يدفع الى ال -

 عدم التكبر او العلو او الفرح الذي يقود الى البطر  -

 الشجاعة  -

 المجال الثاني : المجال الخلقي :

 

الخلق شيء معنوي في القلب , والسلوك هو المظهر العملي للخلق .. وتشمل الثقافة االسالمية  -

ويقوم االخالق والسلوك على االيمااان المجال االخالقي والسلوكي للفرد والمجتمع والدولة واالمة ... 

 ويمارس عبادة هلل .

 

 ) تنبع من خصائص االسالم (اوال : خصائص االخالق االسالمية : 

 

 جزء ال يتجزأ من االسالم , فهي عبادة هلل يبتغي فيها المسلم وجه هللا . -

 واقعية  , مالئمة لفطرة االنسان .. قابلة للتطبيق العملي  -

 وايجابية وثااابتة شاملة ومتوازنة  -

 

 ثانيا : اصول البناء الخلقي : 

 

 من الذي يلزم االنسان باالخالق ؟ هللا ام المجتمع ام النفس ؟  االلزام

 جمع االسالم بين هذه المصادر ولكنه جعل المصدر الرباني هو االساس , والباقي مساعدين

 تعارض شيء نقدم الرباني المصدر الرباني معلوم .. االخران وردا في نصوص متعددة..وان

 اعداء الضغط على االنسان : 

 .. الهوى ) السير وراء الشهوات ( .. الطاغوت ) كل قوة ضغط اجتماعي تخالف شرع هللا(التقليد االعمى  -

 كل الزام يقضتي مسؤلية , فال قيمة للتكليف دون مسؤولية ..  المسؤولية

 نيها االنسان من اعماله  الثمرة الكبرى والنهائية التي يج الجزاء 

 يجعل الجزاء حافزا قويا بالترغيب والترهيب من اجل ضمان مسار خلقي سليم  

 

 التوبة : لحظة االحساس بااليمان واالخرة ودافعة الى عمل الصالحات ..

 

 ثالثا : اهمية االخالق : 

 

وانظمته ملفوفة باالطار  االخالق هدف مهم من اهداف االسالم.. لذلك جعل االسالم عقيدته وعبادته -

 الخلقي

 ) ذاتية , اسرية واجتماعية , التعامل مع البيئة  رابعا : جوانب االخالق :

 

 : ) تعلم وعبادة , حسن خلق وتوازن ذات , تربية القلب  , اداب اللسان (الجانب االول : االخالق الذاتية 

 

ن ان يبديها ويزكيها  .. فهي االمااانة ذات االنسان هي اقرب مجاالت تجلي االخالق . فعلى االنسا -

 االولى



 

 التعلم والعبادة :  – 2

 

 ميزة االنسان عن غيره .. اول ما يجب تعليمه االيمان باهلل ..  -

 سبب تعلم القرآن .. ليصقل نفسه ويزكيها  -

 سبب تعلم الحالل والحرام .. ليكون رباني الخلق والسلوك -

 ية المسلم , وهي غذاء روحه وقلبهالعبادة المكون الثاني لشخص -

 

 اداب العلم : 

 

 يقصد وجه هللا  .. يتأدب بين يدي معلمه .. يكون عامال بعمله اداب المتعلم

 االخالص والنصح .. ان يكون قدوة اداب المعلم

 

 اداب العبادة : 

 

 منها ما هو شرط لصحة العبادة , ومنها ما هو من قبيل المستحبات :  -

 تعالى ) اذا نقصها االخالص ال يقبلها هللا ( االخالص هلل 

  موافقة العبادة لشرع هللا 

 الخشوع والخضوع 

 

 حسن الخلق وتوازن الذات : -1

 

 حسن الخلق ينشىء توازن في ذات المسلم .. استقامة في شخصيته وهدوء واطمئنان  -

 ذا التوازن :امر هللا تعالى بمجموعة من الفضائل ونهى عما يقابلها من رذائل النشاء ه -

 امر بالتواضع , ونهى عن الكبر 

  امر بالحلم , ونهى عن الغضب 

  ( امر بحب الخير لنفسه ولالخرين ونهى عن الحسد.. واذا رأى مسلم نعمة عن اخيه يغبطه عليها

 = التوازن بين حب الخير للناس واالخرين يسر لها ويتمنى مثلها دون زوالها عن اخيه ( 

 سط بين االسراف والبخلوجه الى الكرم والتو 

 وجه الى الصدق والبعد عن الكذب 

 تربيته على امور كثيرة منها  : تربية القلب :  -4

 

 خلقان يبنيان قلب العبد على استشعار عظمة هللا  الخوف والرجاء

 الخوف منه وحده والرجاء لما عنده

 الخوف من دون رجاء = يأس من رحمة هللا

  مباالةرجاء من غير خوف = تقصير وال

  التفكير والبعد عن الغفلة

 ينشىء انسجام الذات مع خالقها ومع المخلوقات استشعار النعمة

 

 آداب الحديث واللسان : -4

 

 يوجه االسالم االنسان الى اداب الحديث من حيث : المضمون والشكل , ومن ذلك :  -

 لوقتالذكر في كل االحوال ... بحيث يكون العبد موصوال باهلل طوال ا 

 قول الخير والبعد عن قول الشر , واالمر بالمعروف والنهي عن المنكر واصالح ذات البين 

 الصدق في الحديث والبعد عن الكذب حتى في المزاح 

  , عدم رفع الصوت اكثر من حاجة السامعين ) المتشدقون : المتطاولون على الناس بالكالم

 على الناس باظهار فضلهم ( المتفيهقون : المتكبرون في كالمهم المتفاخرون

 النهي عن آفات اللسان من غيبة ونميمة وقذف ولمز وتحقير واستهزاء 

 

 (زوجية , بر ابناء واباء , صلة رحم , جيران , اخوة اسالمية )الجانب الثاني : االخالق االسرية واالجتماعية : 

 

 اول وحدة اجتماعية هي : االسرة  -

 ت بين الناس هو : االمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحةرائد االخالق التي تحكم العالقا -

 

 االخالق الزوجية :  – 2

 

 هدف الزواج : اقامة اسرة مسلمة .. من اهم اغراض الزواج : تحقيق المودة والرحمة -



تكوين لسلطة الضمير = التربية الخلقية تجعل للتشريع قيمته  ولذلك جعل االسالم خلق المودة والرحمة زينة ا -

 االسري النهما ينتجان وحدة العواطف والشعور واالمل والعمل والتفاهم .

 من اهم االخالق الزوجية :  -

 * حسن العشرة : الزوجية ) طاعة , تجمل , حافظ على االمانة وتربية االوالد ( , الزوج ) يستوصي بها خيرا 

 وجاااااااته ياتي يوم القيامة وشقيه مائل* العدل : ) الرجل صاحب القوامة ( .. الذي ال يعدل بين ز

 * حفظ اسرار الزوجية 

 اخالق البر باالبناء واآلباء :  – 1

 

 صالح اآلباء فيه صالح االبناء .. وصالح االبناء فيه خير لآلباء -

 البر نوعان :  -

 

يختار له اما صالحة .. واسم .. ويعطف عليه  - بر اآلباء باالبناء

 ويرحمه وينفق عليه

 يعلمه االيمان ويدربه على العبادة -

 العدل بين االبناء -

االحسان الى الوالدين بالطاعة .. وبرهمها بعد موتها  بر الولد بابويه

 .. ويجنبهما االهانة والسوء والشتم

 

 صلة االرحام وذوي القربى :  – 4

 

 .. من خالل الوقوف الى جانبهم ومساعدتهم ونصرتهم ..شرعه االسالم توثيقا للروابط االجتماعية  -

 جعل في صلة الرحم طريقا لزيادة العمر والرزق والبركة فيهما -

 

 الخلق مع الجيران  : – 4

 

 للمسلم جيران لهم عليه حقوق .. يعاملهم بطيبة وال يطلع على عوراتهم ويحفظ اسرارهم -

 

 اخالق االخوة االسالمية :  – 5

 

 اهلل اخالقا ترص صف االمة في وحدة اجتماعية مترابطة , ومن هذه االخالق : جعل االخوة ب -

 احترام المؤمن  في نفس اخيه وعلى لسانه وفي تحيته له 

 ) اصالح ذات البين ) سلوك اجتماعي هام للحفاظ على االخوة 

 اوجب هللا على االمة مجتمعة ان تقاتل الفئة الباغية, ان لم تتجاوب مع االصالح 

 االسالم مجموعة من االخالق تحكم سلوك الناس في حياتهم االقتصادية ) امانة , وفاء .. ( اقام 

 ) .. جعل للعالقات بين الناس اخالقا وادابا ..) اداب الحديث , الكالم , المجالس , الضيافة 

 ي خلق االمر بالمعروف والنهي عن المنكر , وهو الرسالة الكبرى لالسالااام , وهو الروح الخلق

 النابض داخل كيان االمة ..

 الجانب الثالث : االخالق في التعامل مع البيئة :

 

 دعاء هللا االنسان للحفاظ على توازن الكون .. ومن امثلة ذلك :  -

 ان يحافظ المسلم على نظافة المياه والطعام ومصادرها 

 ) ان يحافظ على االشجار  ) اللعانان : يتخلى في طريق الناس او في ظلهم 

 مر بالرفق بالحيوان ا 

  

 المجال الثالث : المجال العبادي والدعوي :

 

 خلق هللا االنسان للعبادة .. وهي االمتحان .. وهي لحظة الصفاء من العبد تجاه ربه وخالقه -

 الصالة والصوم والحج .. جزء من العبادة وليست معنى العبادة -

 

 مفهوم العبادة :

 

 رضاه .. من اقوال واعمال ظاهرة وباطنةهي التقرب الى هللا بكل ما يحبه وي

 

عريف على السلوك االنساني فانه يتسغرق كللل شيء وال يمكن لشيء ان يخرج عندما نطبق هذا الت -

 عن دائرته الن السلوك االنساني اما ان يحبه هللا ويرضاه واما ان يكرهه وال يقبله

 عل باالحكام التي وضعت له معيار قبول العمل : اقرار الشريعة له , والتزام صاحب الف -

 الشريعة استغرقت في احكامها كل شيء  -



 كل حياة المسلم يمكن ان تكون عبادة  -

 

 العمل يتحول الى عبادة بشرطين :

 

 المشروعية , اي ان يكون العمل مشروعا .. وان يؤدى على الطريقة الشرعية  االول : 

 

 خالص اال بهاالثاني : النيييية .. ال يصح العمل اال بها وال اال

 

 العبادة بذلك تقود صاحبها الى الخوف الحقيقي والحب الحقيقي والتوكل الحقيقي -

 

 اثر العبادة في السلوك الفردي والجماعي : 

 

 تؤدي العبادة الى التزام الفرد والمجتمع بالخير  -

 تدفع للعمل واالنتاج -

 لها دور كبير في اصالح ذات البين -

 اثر نفسي وصحي  -

 

 عوي : المجال الد

 

 حكم الدعوة الى هللا : 

 

 فرض على االمة افرادا وجماعات .. )) صيغة االمر في الحديث واالية تفيد : الوجوووب (( -

الفالح نتيجة لممارسة الدعوة .. والالم في " لتكن " الم االمر , ومن بيانية , وليست تبعيضية ..  -

 فمعنى االية : يجب ان تكونوا جميعا دعاة الى الخير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اركان الدعوة : 

 

 هو كل مسلم عاقل ذكر او انثى << من اجل حشد الطاقات والشعور بالمسؤولية عن نشر الدين - الداعي 

 للداعي صفات خاصة , النه حلقة الوصل مع الناس , فيجب ان يثقف نفسه , ومن هذه الثقافات :  -

 , اركانه , والشرك واشكاله ومظاهره* ثقافة عقدية : يعرف التوحيد , قواعده 

 * ثقافة فقهية : بخاصة التي سيسأل عنها .. ويجب ان ال يتسرع او يفتي بغير علم .. ويجب ان يختار االيسر .. 

 *ثقافة انسانية : كيفية التعامل مع االنسان بصفته انسانا ..يفيد في ذلك مجموعة من العلوم ) علم نفس,اجتماع..(

 ة : يعرف بها مفاصل التاريخ وليس تفاصيله, بدءأ بالسيرة وقصص االنبياء والراشدين...تاريخ القطر*ثقافة تاريخي

 *ثقافة علمية : ان يلم باخبار العلم والمخترعات ..يساعد على الوصول الى نفوس الناس 

 *ثقافة الواقع : )))االهم ((( ان يعرف ما يدور حوله

 

 

 المدعو

 

 عن لونه وجنسه وسنه  هو االنسان بغض النظر -



 يمكن تقسم المدعو الى عدة تقسيمات .. مثل :  -

 * حسب الفئات العمرية ) اطفال , شباب , شيوخ ( .. * حسب الجنس ) ذكر , انثى (..*وضع مالي ) غني , وسط , فقير(

 دعوة المأل : )) علية القوم (( ..يقفون في وجه الدعوة وبعضهم معها  –أ 

 : الرجال لمحارمهم .. والنساء للنساء ..درءا للمفاسد ..)) درء المفاسد مقدم على جلب المنافع (( دعوة النساء  -ب

 دعوة االطفال : صبر عالي واختيار الكلمات االنسب   -جـ

 دعوة غير المسلمين : لديهم تعطش لمعرفة االسالم ..ويجب ان يتمتع الداعية بثقافة القوم ولغتهم ليحقق الوضوح -د

 ان يحترم  – 1ان يؤتى ويدعى  ..  – 2وق المدعو : حق -

 

 هو الطريق .. والمقصود طريق الدعوة  .. ومن معالم هذا المنهج :  - المنهج 

 استحضار النية في العمل الدعوي  .. شعارنا " هللا غايتنا " * 

 * محبة الخير لكل الناس 

  تعالى *عدم استعجال ثمار الدعوة ..فالثمار الحقيقة عند هللا

 * ان نستخدم االدوات في اوقاتها وزمانها .. كالتركيز على االعجاز العلمي 

 

 يتفرع عن المنهج الدعوي اساليب الدعوة - االسلوب

 العناية باالسلوب امر في غاية االهمية , وعلى الداعية ان يستخدم الكلمة الطيبة  -

 تركيز على عيوب المدعو وتوجيه النقد واالستعالء عليه والتسرع ..للتغير وسائل كثيرة منها : الكلمة القاسية .. ال -

 

 الدعوة والجهاد :

 الجهاد فريضة اسالمية يدعو الي الخليفة المسلم , ويكون فرض كفاية او فرض عين .. -

 الدعوة االسالمية خارج بالد المسلمين تكون بالكلمة وليس بالسيف , فالكلمة جهاد بغير سيف -

لمدعوين وخاصة غير المسلمين ان الجهاد ماكان الجبارهم على االسالم , بل لقتال يجب ان نوضح ل -

 الذين يمنعون كلمة االسالم من الوصول الى آذان الناس ..فالجهاد لحماية الدعوة والدعاة

 لحرية العقيدة امر مكفوو -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الوحدة الخامسة : الغزو الثقافي :

 

 :  مفهوم الغزو الثقافي

 

 يطلق الغزو في االصل على الغزو العسكري .. -

 الغزو الثقافي : الهجمات الثقافية التي يشنها اعداء االمة لفرض ثقافتها عليها . -

 

 تاريخ الغزو الثقافي : 

 

 ارتبط بنهاية الحروب الصليبية  -

 

 االسماء التي وردت في هذه الوحدة : 

 

 : ان خلوة لويس الرابع عشر في معتقله بالمنصورة ..الخ مؤرخ اوروبي رافق لويس التاسع وقال جوانفيل

 

 وضع خيوط المؤامرة الجديدة على االسالم المتمثلة في :  لويس التاسع

تحويل الحمالت العسكرية الى حمالت سلمية ..استخدام مسيحي الشرق .. انشاء قاعدة للغرب في الشرق )  -

 ( اقترح لويس االماكن الساحلية , لبنان وفلسطين

 

بداية نجاح الغزو الثقافي عمليا كانت على يديه ..حيث رأي ان النظام االداري في الدولة العثمانية بحاجة الى تطوير   سليمان القانوني

 فاستقدم اوووول بعثة من اوروبا لوضع نظام حديث  وبعدها انتشر النفوذ الغربي في تركيا وبقية البالد

 

 غالدستون

 

 ا ..قال في مجلس العموم البريطاني .. مادام هذا القرآن موجودا فلن تستطيع اوروبا ..الخرئيس وزراء بريطاني

 

 اضاف للمسيحية فكرة العالمية ووجوب نشرها بين االمم .. ) لي انا بين جميع القديسين اوتيت نعمة التبشير..الخ( بولس 

 

.. ايها االبطال والزمالء الذين كتب لهم الجهاد  2612د في القدس مبشر امريكي ..صرح في المؤتمر التبشيري الذي عق القس زويمر 

المسلم  اخرتجتمفي سبيل المسيحية واستعمارها لبالد االسالم.. ان مهمة التبشير .. ال صلة له باهلل وبالتالي باالخالق ..

 من االسالم ولم تدخلوه في المسيحية ..

 

محاوالت نشيطة الستعمال المبشرين ال لمصلحة المسيحية دائما بل لخدمة االستعمار  مبشر امريكي .. يقول : لقد تمت جاك مندلسون

.. 

 

 قال : هؤالء الرجال المتدينون سيكون عونا كبيرا في افريقا واسيا ..مالبسهم تحميهم وتخفي اي نوايا ...الخ نابليون

 

لعالم االسالمي اليوم " وقدم بعض النصائح من بينها : وجوب رئيس مؤتمر القاهرة التنصيري .. قدم كتابا بعنوان " ا القس زويمر 

اقناع المسلمين ان النصارى ليسوا اعدائهم وانه يجب تبشير المسلمين بواسطة رسول من انفسهم الن الشجرة يجب ان 

 يقطعها احد اعضائها 

 

 منصب الباباوية هو الراهب الفرنسي الذي رحل الى االندلس وتعلم ثم رجع وتقلد - البابا سلفستر 

 من الرهبان المستشرقين الذين اتجهوا الى دراسة العبرانية والعربية العادة النظر في شرح كتبهم الدينية )دافع ديني ( ريموندلل , المانس

 درس الالهوت المسيحي ) دافع ديني ( روجر بيكون

+ زعيم علماء االسالميات في  حقده اليهودي ) دافع ديني ( مستشرق يهودي اندفع في دراساته االستشراقية من جولد زيهر ) مجري (

 اوروبا 

 مستشرق اشرف على مركز الشرق االوسط في جامعة هارفرد في امريكا هاملتون جب 

 مستشرق , عمل مستشار خطير في العراق والسعودية فيبلي

 ستشرقين الفرنسين , وكان له عالقات مع شخصيات مغربيةدعم نابليون بحملته الثانية على مصر بالعلماء والم ماسينيون ) فرنسي (

 خريج كلية الالهوت في لندن , كلفه المندوب السامي البريطاني ) كرومر ( بوضع مناهج التعليم لمصر  دانلوب

 ت الصهيونية(قال : ان هؤالء اقبلوا على االستشراق الضعاف االسالم .. ولخدمة الصهيونية الخ .. ) خدمة المخططا محمد البهي

 نمساي , صاحب كتاب ) االسالم على مفترق الطر ق( , من المستشرقين الذين اسلموا , ) دافع علمي ( محمد اسد = ليو بولدفايس 

 .. )دافع علمي ( مستشرق اسلم , صاحب كتاب ) محمد رسول هللا ( , وكتاب ) اشعة من نور االسالم (  ناصر الدين = اتين رينيه

 تشرق لم يسلم , لكن انتهى ببحثه عن المسيح بانه لم يكن االها وال ابن اله ) دافع علمي (مس رينان

 مستشرق لم يسلم , صاحب كتاب االبطال , حيث ذكر النبي محمد في كتابه وعده من االبطال ) دافع علمي ( كاراليل 

 



 

على التقليد االعمى .. الناتج عن  نظر العالم االسالمي الى الغرب نظرة الغلوب الى الغالب .. القائمة -

 عقدة النقص ..

 

 اهداف الغزو الثقافي : 

 

 تشويه االسالم الحيلولة دون انتشار االسالم في الغرب .. من خالل  -

فصل المسلمين عن مصدر قوتهم المتمثل بعقيدتهم وحضارتهم .. حيث ادرك الغرب ان سر قوة  -

 المسلمين في دينهم

 

 نجاح الغزو الثقافي .. فيمكن ذلك من خالل مظاهر نجاح الغزو الثقافي : اذا اردنا قياس مدى  -

 * ان تتبنى امة معتقدات وافكار المة اخرى 

 * ان تحل الرموز الفكرية واالصالحية لالمة الغازية محل رموز االمة

 * ان تتزاحم لغة الغالب ووثقافته لغة المغلوب وثقافته

 وتقاليد واخالق االمة الغازية * ان تتاثر االمة المغزوة بعادات

 

 

 ) تبشير , استشراق . تغريب ( :  الساليب الغزو الثقافي  

 

 اوال : التبشير : 

 

 هو الجهود المبذولة للدعوة الى المسيحية  -

النصرانية باصلها دين خاص لبني اسرائيل ..ونص االنجيل على ذلك حينما كان المسيح يخاطب تالميذه قائال  -

 يق امم ال تمضوا والى مدينة للسامرين ال تدخلوا بل اذهبوا بالجري الى خراف بيت اسرائيل الضالة: الى طر

خلت االناجيل االربعة من اي اشارة الى دعوة جميع االمم باستثناء النص الذي الصق الى آخر انجيل متى ..  -

 اذهبوا وتلمذوا جميع االمم باسم الرب واالبن وروح القدس ..

 

 لتبشير : اهداف ا

 

 مر التبشير بمرحلتين :  -

  االولى : محاولة التنصير .. بعد قرون تبين فشلها 

  الثانية : ابعاد المسلمين عن دينهم ..وهذا يبين مدى ارتباط التبشير باالستعمار 

 المبشرون هم طالئع االستعمار وهم عيونه -

 

 وسائل التبشير : 

 

 ..  تقدم مساعدات عينية مستغلين وضع الناس  انشؤوا المؤسسات الخيرية - مساعدة الفقراء

اهتموا به كبيرا بمختلف مراحله .. ووضعوا المناهج المناسبة ..وتعاونوا مع االستشرااق  - التعليم

 في المرحلة الجامعية 

المعاهد والمراكز والنوادي ..تقوم بدورها التبشيري ايضا .. ومنها ما يتبع لجامعات او  -

سمية او جمعيات ثقافية .. او مباشرة للفاتيكان .. او مجلس الكنائس مؤسسات ثقافية ر

 العالمي بجنيييييييييييف 

 

فتحوا العيادات والمستشفيات .. واستخدموها وسيلة للوصول الى الناس واالحتكاك بهم  )  - العالج 

 تكرز = تبشر ( 

اعة المحبة والوفاء في بيروت .. نداء اذاعة مونتكارلو .. ساعة االصالح في الخرطوم .. اذ - االعالم

( على القمر  1الرجاء في المانيا ..المحطة الفضائية االولى لمسيحي الشرق االوسط ) سات 

 االوروبي )) تستخدم اليوم ((

 

من زعماء الكنائس االفريقية اللوثرية ورجال  41عقد في نيجيريا اجتماع ضم حوالي  -

 2692ير اسلوب االذاعات .. وعقد اجتماع في تنزانيا في االعالم لبحث تضافر الجهود لتطو

 خاص بشرق افريقيا

 

في منزل زعيم الثورة العرابية احمد عرابي.الحديث عن  2619مؤتمر القاهرة التنصيري  - المؤتمرات

 االزهر ودوره  ..وانشاء معهد مسيحي لتنصيرالممالك االسالمية

النظر في حركة الجامعة االسالمية .. ومن قراراته .. .. 2622مؤتمر لكنؤ المنقعد في الهند  -

 تأسيس مدرسة خاصة بالتبشير في مصر ودخول الساء في اعمال التبشير 



 

 

 ثانيا : االستشراق : 

 

 دراسة احوال الشرق وبخاصة العالم االسالمي ..تسهيال لمهمة الغزو  -

 

 نشأة االستشراق : 

 

دي .. حيث رحل راهب فرنسي الى االندلس فتعلم ورجع وتقلد بدأ بشكل فردي في القرن العاشر الميال -

 فيما بعد منصب الباباوية ولقب بالبابا سلفستر

 بقرار من مجمع فيينا الكنيسي  24االستشراق الرسمي بدأ في القران  -

وظهر في القرن نفسه اول ميالدي ..  21تم ترجمة معاني القرآن الى الالتينية الول مرة في القرن  -

 س التيني عربي .. قامو

 جمعيات االستشراق :  -

 

 2914اول جمعية علللمية ..  الجمعية العلمية لالستشراق في باريس

 2914 الجمعية الملكية في برياطانيا

 2941 الجمعية االمريكية

 2945 الجمعية االلمانية

 2914 اول مؤتمر دولي للمستشرقين في باريس

 

وبدأ يضعف منذ  26وبلغ ذرووته في القرن   29سائله في القرن بدأ االستشراق ضعيفا ثم توسعت و -

 .. ويتجه الى العلمية والحيادية 11منتصف القرن 

 

 الفرق بين االستشراق والتبشير : 

 

 استشراق

 

 تبشير

جاء بقرار كنسي ليستعين به التبشير .. نشأ في بيئة  -

 كنسية

 يصنع الشبهات حول االسالم -

 بغرضه التبشيريالمستشرق ال يصرح غالبا  -

وسائل االستشراق : التعليم الجامعي والكتابة  -

 والمؤتمرات

 

 

 هو الذي يروج الشبهات عن االسالم -

 التنصير ) التبشير ( يقوم اصال على الدعوة الى النصرانية -

 وسائل التبشير : انشاء مدارس ومستشفيات وجمعيات -

 

 

 

 دوافع االستشراق :

 

 الصليبية وحركة االصالح الديني المسيحي بدأ بعد الحروب  الدافع الديني

 تقديم المستشرقين معلومات تفيد في تحقيق اهداف استعمارية الدافع السياسي االستعماري

في القرن التاسع شهر تم االستيالء على مناطق واسعة من العالم االسالمي وبعد الحرب 

 تقريبا لالستعمار الغربي( خضع العالم االسالمي كله  2629 – 2624العالمية االولى ) 

من الحركات التي تمزق العالم االسالمي : القومية , القطرية ) من خالل احياء حضارات 

 مغرب ( –تركيا , بربرية  –مصر , طورانية  –قطرية قديمة مثل : فراعنة 

, والسيطرة  لخدمة التجار االوروبيين , من خالل تقديم معلومات عن حاجة اسواق الشرق الدافع االقتصادي

 عليها من خالل اخذ المواد الخام بارخص االسعار واعادتها مصنعة باغلى االسعار

تمكين اليهود من خالل تشويه صورة االسالم..والمستشرقين هم الذين طرحوا على انجلترا  خدمة المخططات الصهيونية

 (  2611فكرة اقامة وطن قومي لليهود في ) مؤتمر لندن 

هود اغفل ذكرهم في المراجع , النهم مارسوا االستشراق بوصفهم االوروبي المستشرقين الي

 ال بوصفهم اليهودي ..

 الدوافع السابقة طغت على المستشرقين اال ان منهم من جاء لدافع علمي الدافع العلمي

 

 

 

 

 



 

 آثار االستشراق وخطورته : 

هرت افكار القومية والقطرية كان االستشراق وراء معظم الشبهات في العصر الحديث  فمنه ظ -

 وغيرها

 كتاب المؤطأ ( –كتاب الحيوان , االمام مالك  –التحكم في المصادر التي يختارونها  ..  ) الدميري  -

 عمل المستشرقين على احياء التراث الباطني  لتحطيم اصالة الفكر االسالمي -

 مية في جامعتنا ومعاهدنااعتبروا كتب المستشرقين وبحوثهم مراجع اساسية في العلوم االسال -

 

 

 

 ثالثا : التغريب :

 

صبغ المجتمعات االسالمية بالصبغة الغربية في كل جوانب الفكر والسلوك .. وهو حركة شاملة ..  -

 اتخذ مظاهر متنوعة , منها : 

 

 في الجانب السياسي : انظمة حكم مقلدة لالنظمة الغربية تحارب الحركات االسالمية وتدعم العلمانية 

 اجتاح المنطقة التقليد االعمى .. والهدف هو ابعاد المسلمين عن االسالم ,  الجانب االجتماعي : في

 وقد وضع هذا الهدف تحت مصطلحات مثل : التغريب او التغيير االجتماعي 

 في التعليم : اصبحت االفكار الغربية تدرس في مدارسنا وجامعتنا على انها مسلمات ال نقاش فيها 

 كل قوانين العالم االسالمي تقريبا غربية  في القوانين : 

 

بعد هيمنة الواليات المتحدة على العالم , اصبح  يغلب على التغريب الطابع االمريكي .. وما يجري  -

!!  1121مش ايامنا في  –يرحم سيدي  -  1119االن يسمى " االمركة "  ..<< كلمة االن هادي من 

<< 

 



 معاصرة :الوحدة الخامسة : قضايا ثقافية 

 
 العلمانية : 

 
(    secularismليست نسبة للعلم , انما نسبة للعالم الدنيوي .. وهي ترجمة للكلمة الالتينية )  -

 وتعني الدنيوية او الالدينية 

 

 اسباب النشأة : 

 

 نشأت احتجاجا على ممارسات الكنيسة في المجاالت التالية :  -

 

 الف من العلماء حرقا بالنار ! 41* معاداة العلم  .. قتلوا اكثر من 

 *التسلط  في مجال الحكم 

 * صكوك الغفران 

 

 االسالم ال يحتاج ابدا للعلمانية , النه يختلف كثيرا عن المسيحية المحرفة :  -

 

  في مجال العلم  : حث على التفكير .. في القرآن والسنة اعجاز علمي.. يدفع للتقدم العلمي حتى من

 فلك لتحديد اوقات الصالة والقبلة .. لم يكن هناك اي صراع بين الدين والعلومخالل العبادات مثل ال

 

  : في مجال الحكم 

في اوروبا كان الحاكم في القرون الوسطى هو البابا , وهو غير منختب من الشعب بل من رجال الدين  -

 فقط  .. اما في االسالم فالحاكم منتخب من )) اهل الحل والعقد (( 

 ان معصوم عن الخطأ , واما الخليفة في االسالم فلم يكن كذلك ..البابا ك -

كلمة المعارضة لم تكن مستعملة في النظام السياسي االسالمي قديما ولكن معناها موجود باسماء اخرى  -

 كالشورى , واالمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

 

  : صكوك الغفران 

 ية , وهو غير موجود في ااالسالم اطالقا نوع عجيب من الفساد استغل الدين لمصالح ماد

 

 

 

 العولمة :

 
: مشتقة من العالم وليس من العلم  .. وهي المنهج الجديد للحضارة الغربية في صراعها  مفهوم العولمة

 ضد هويات الشعوب وثقافات االمم من اجل اخضاعهم وفرض هيمنتها

رغوبة واالسالم رسالة عالمية  .. ولكن العولمة تختلف عن العالمية .. العالمية صفة انسانية م -

 العولمة هي آخر اساليب االستعمار الغربي وهي نفي لالخر والغاء لخصوصيته

 

 نشأة العولمة : 

نشات في احضان النظام الرأسمالي  , حيث ظهرت الحاجة الى تكتالت اقتصادية .. ونشأت فكرة  -

بلدا  25, ثم معاهدة ماستريخت التي ضمت  االسواق المشتركة , فكانت السوق االوروبية المشتركة

 صناعيا .

, وتم االعالن عنها في مراكش , وتم تدعيم االعالن بالتوقيع في  2665منظمة التجارة العالمية ..  -

جنيف على اول اتفاق للمبادالت الخدمية المتطورة والتكنولوجيا المعلوماتية , وكان ذلك في شباط 

2661 .. 

 في مؤتمر سياتل في امريكا  2666ا في منظمة التجارة العالمية في .. تم قبول االردن عضوي -

 

 قيادة العولمة : 

 من مؤسسات العولمة .. صندوق النقد الدولي  -

 

 اهداف العولمة : 

 

 اهداف دعاة العولمة ) مؤيديها ( : 

  تحرير اسواق التجارة .. حل المشكالت االنسانية المشتركة  .. نشر التقنية الحديثة -

 



 

 اهداف العولمة من وجهة نظر المعارضين : 

هيمنة امريكا ومن معها على العالم  من خالل مؤسسات وصناديق عالمية مثل : نادي لندن ونادي  -

  P:باريس ..<< لهوون الحقيتنا الوطنية كمان !! سحقا لهم 

 التحكم في القرار السياسسي  .. الغاء النسيج الحضاري  -

 

 لعولمة في البرازيل عقد مؤتمر لمعارضي ا -

 

 

 مظاهر العولمة : 

ظهور اقتصاد عالمي جديد , تمثل في المنظمات االقتصادية العالمية  .. مثل : البنك الدولي , منظمة  -

 التجارة العالمية , شركات متعددة الجنسيات

 طغيان ثقافة الغرب الرأسمالية   -

 االتجاه المتزايد نحو عسكرة ظاهرة العولمة  -

 

 عولمة : تحديات ال

 

 :  التحدي الثقافي    

 

 العدوان على الهوية الثقافية  , واشد ما يكون على االمة االسالمية النو هويتها   -

 الثقافية عريقة والغرب يراها مشروعا حضاريا ناجحا ..فهي معرضة للمخاطر بسبب عاملين هما :      

 عولمة ( الفرق الكبير بين مسلماتنا الثقافية وبين مسلمات ال 2

 ( تباين مواقف النخب الثقافية في العالم االسالمي من العولمة  1

 التقليد االعمى  -

 

 التحدي االقتصادي :         

 

تآكل الطبقة الوسطى .. الن العولمة تقوم على ) االقتصاد الحر ( , واعتماد قانون ) العرض والطلب ( وهذا  -

ش القين ياكلو .. وفئة فوق الريح مش عارفين شو يعملوا سوف يؤدي الى وجود فئتين .. فئة مسحووقة م

 باموالهم 

 نشر ثقافة االستهالك  -

 انتشار البطالة  -

 تفاقم ازمة المديونية الخارجية في العالم االسالمي  -

 

 التحددي السياسي :        

 

 تصادية ومجلس االمن تفرد امريكا في فرض ارادتها على العالم كله , باستخدام القوة العسكرية واالق -

 دعم االنظمة الفردية االستبدادية  -

 احباط القوى الشعبية  -

 

 ) من االخر .. جميع ما ذكر ( كيف نتعامل مع العولمة : 

 

 توعية االمة -

 التحصين لالجيال من خالل المواد الدراسية ) تربية اسالمية , عربي , تاريخ اسالمي (  -

 وحدة االمة في كل شيء -

 الدولي مع شعوب العالم تاكيد التعاون -

 االرهاب :

 
 لغة : مأخوذ من رهب الشي اي خافه  -

 اصطالحا :   -

 . استخدام متعمد للوسائل المتعددة القادرة الى ايجاد خطر يهدد السالمة 

 اريك موريس : عملية قتل منظم مع سبق االصرار .. الخ 

  بيت خالتنا بامريكاC.I.A  التهديد باستعمال العنف ..الخ : 

  دام العنف باي صورة لتحقيق هدف سياسي .. الخ امام حسانين : استخ. د 

 تعريف المؤلف : استخدام القوة المادية او المعنوية بالباطل ضد االخرين من قبل فرد او دولة ..الخ 

 

 



 الممارسين لالرهاب هم : 

 فرد او افراد .. غالبا مرضى نفسيين  -

 ونية ) شتيرن , والهاجانا (, المافيا , الجماعات الهترلية منظمة او منظمات  مثل  : العصابات الصهي -

 دولة او دول مثل : الكيان الصهوني , امريكا  -

 

 تاريخ االرهاب : 

 

 سجل القرآن او صورة لالرهاب , عندما قتل ابن ادم اخاه  -

 وتعرض الرسول صلى هللا عليه وسلم لمحاوالت اغتيال على يد اليهود الكثر من مرة -

عة ارهابية في التاريخ االسالمي وهي : االسماعيلية النزارية او )) الحشاشين (( النهم وظهرت جما -

كانو يتعاطون الحشيش قبل االقدام على جرائمهم .. ظهروا في مصر ,  ومنهم اشتق اللفظ االنجليزي 

Assassin    ((( وهو من غالااة الشيعة   الحسن بن الصباح.. والعقل المدبر لهم هووو  )))

 ((( واتباعه اليوم في الهند وباكستان وافغانستان االمام آغا خان ويتزعمهم اليوم ))) 

 جماعات االرهاب الصهيونية التي قامت بمجازر كفر قاسم ودير ياسين ومذبحة االقصى .. -

)) من عندي (( << النظام السوري القاتل الذي ذبح شعبه في مجازر حماة وتدمر وجبل الزاوية  -

 العالم اجمع فحسبنا هللا ونعم الوكيل !!  واالن امام

سبتمبر , والتي تركزت على افغانستنا , حيث  22متى اعلنت امريكا حربها على االرهاب ؟ بعد احداث  -

 اسقطت نظام طالبان  وشردت تنظيم القاعدة 

 

 ) مادي ومعنوي (  اقسام االرهاب : 

 

 ير .. الخ واضح ومشاهد للجميع من قتل وتدم االرهاب المادي  : -2

 

 محاولة اجبار االخرين على رأي معين  االرهاب المعنوي :  -1

 

 اوروبا .. محاكم التفتيش واعدام المخالفين لها بالرأي مثل غاليليو -

 الشيوعية .. قتل كل من يقولون بالدين وااليمان باهلل -

ي مسألة خلق القرآن في تاريخ االسالم .. مارس الخليفة المأمون ومعه المعتزلة , قمعا لمن خالفهم ف -

 وعذب وقتل عدد من العلماء منهم االمام احمد بن حنبل 

 

 

 

 

 اسباب االرهاب : 

 

 الرغبة في الهيمنة والسيطرة  - دافع سياسي

 اختطاف رهائن , طائرات , اغتياالت  -

  قد يكون الهدف اسماع رأي او اساءة لعالقات دولية  او مطالبة دولة معينة بموقف سياسي معين -

 في الغالب يكون دولي  - دافع اقتصادي 

 يهدف الى فتح االسواق ونهب الخيرات  , وغير الدول يهدف الى الحصول على المال عن طريق طلب الفدية  -

 )) فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ((الرغبة في فرض االفكار موجودة في كل الحضارات اال االسالم  - دافع فكري

 بسبب الفقر والحرمان الذين يولدان الحق على المجتمع , او حاالت مرضية  - نفسيدافع اجتماعي و

 امثلة : انفجار اوكالهوما وقتل االطفال لزمالئهم بالمدارس -

 

 موقف االسالم من االرهاب : 

 

 يقاوم االسالم االرهاب وال يرضاه .. وفي قوله تعالى )) اعدوا لهم .. (( هنا ارهاب محمود الن هدفه -

 حقن الدماء وردع المعتدي 

 عالقتنا باالخير تقوم على الحوار الهادف .. وان تعذر ذلك فيكون موقفنا )) لكم دين ولي دين (( -

وقوع االخطاء من االخرين ال يبرر الفعل االرهابي , اال االخطاء المتعمدة من افراد او منظمات او  -

 دول فال بد من محاربتها 

 

 :  االرهاب وعالقته بالجهاد

 

 يقوم االرهاب على الظلم واالعتداء .. اما الجهاد فهو : بذل الجهد في سبيل هللا ومرضاته  -

 الناس نوعان .. صنف يقبل بالحوار وتكفيه الكلمة , وصنف ليس له عالقة بالحوار  -



مقاومة المحتل تختلف اختالفا كليا عن االرهاب الن المقاومة حق مشروع شرعا وقانونا .. وليس  -

 ر المؤسسات وقتل السياح شيئا من الجهاد تفجي

 

 

 

 وسائل االرهاب : 

 

 خطف الرهائن  -

 على يد ابن اخيه  2615القتل واالغتياالت ... الملك فيصل ملك السعودية اغتيل في  -

.. ) اقسمت ان اروي , لروكس التعذيب .. من الكتب التي كتبت في هذا الموضوع  -

 , الحمد رائف (معكرون ( وكتاب ) البوابة السوداء  
 تشويه السمعة = اغتيال الشخصية  -

 افتعال الحروب  -

 

 االرهاب النووي : 

 

اخطر انواع االرهاب الن يقتل االالف في ثوان , ومن الدول االسالمية فقط باكستان تمتلك سالح  -

 نووي للدفاع عن نفسها من الخطر الهندي .. 

 

 ) جميع ما ذكر ( :اثار االرهاب :

 

ح .. دمار اجتماعي .. تراجع االقتصاد .. توسيع دائرة البطش لالنظمة .. االساءة ازهاق االروا -

 للعالقات الخارجية للدولة .. اعطاء صورة بشعة لالسالم ..

 

 عالج االرهاب : 

 

 اسباب االرهاب : رغبة في السيطرة , رغبة في كسر شوكة االخر , اعالء العقائد -

 

 واننا كمسلمين مدعوون الى : 

 االرهاب  ادانة -

 عقد مؤتمر دولي لالتفاق على مفهوم االرهاب -

 التمسك بحق الشعوب في مقاومة محتليها  -



 10تلخيص 
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